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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  8/2020  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 4/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 8901/6-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α), πραγματοποιείται με 

τηλεπικοινωνιακά μέσα, ήτοι μέσω τηλεφώνου,  sms  και  e-mail και σε αυτή,  από  τα μέλη 

του Συμβουλίου, συμμετέχουν  οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος   του  Συμβουλίου,  

2) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα,  3) Αλεξόπουλος Ιωάννης,   4)  Βασιλοπούλου  Παναγιώτα,  

5)  Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) 

Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 9) Μπάμπαλη  Αικατερίνη,  10) Τσαλίκης Δημήτριος,  11) 

Τσώλης Ηλίας και  12) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Κουφαλάκου 

Ευαγγελία και 3) Χαχής Ευάγγελος.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 543/2010 «Γενική κανονιστική 
απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καλαμάτας. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8402/4-3-2020 εισήγηση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική 

κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καλαμάτας. 

Σχετ: Αίτημα Δημοτικής Αστυνομίας και σχετικά αιτήματα καταστηματαρχών 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη την 543/2010 σχετική απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας (Γενική κανονιστική 

απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων χώρων) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

εισηγείται την τροποποίηση της σε: 

 11. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μη μόνιμου χαρακτήρα διακοσμητικών στοιχείων έως το ύψος των 120 

εκατοστών και  διάφανων ανεμοφρακτών έως το ύψος των 180 εκατοστών με διάταξη που να μην 

καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Οι  διάφανοι ανεμοφράκτες θα είναι μεταβλητού 

ύψους έτσι ώστε στο μέγιστο ύψος να παραμένουν όταν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν.Οι 

ανεμοφρακτες θα κατασκευάζονται με χρήση κρυστάλλων ασφαλείας η εναλλακτικά πλεξιγκλάς και 

θα έχουν ευδιάκριτα όρια. Για να είναι δυνατή η χρήση προϊόντων καπνού στους χώρους που 

οριοθετούν και προστατεύουν  θα πρέπει να παραμένουν ως ανοιχτοί χώροι , χωρίς ανεμοφράκτες, 

τουλάχιστον σε δυο πλευρές τους και να έχει εφαρμογή το  άρθρου 3 παράγραφος (β) του 

Ν.3730/2008 - ΦΕΚ 262 Α’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4633/2019 - ΦΕΚ 

161 Α΄ .  

Τα διακοσμητικά  στοιχεία καθώς οι ανεμοφράκτες που τοποθετούνται εντος του παραχωρούμενου 

κοινόχρηστου χώρου αποτελούν μη μόνιμου χαρακτήρα κατασκευές που επιβάλλεται να έχουν 

αντοχή στην ανεμοπίεση και ασφάλεια τοποθέτησης και χρήσης τους.  

Παρατήρηση 

Για το παραχωρούμενο χώρο ισχύουν οι γενικές αρχές της υπ’ αριθ. 543/2010 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί  και συμπληρωθεί. 

 

Καλαμάτα  ..... - .....- 2020 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

Νικόλαος Γιαννακόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc  

Καλαμάτα  17 – 2 –  2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προιστάμενος 

του τμήματος Μελετών 

 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Καλαμάτα  17 – 2 –  2020 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α.α. 

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος 

Αρχ/νας Μηχ/κός 

   

Η Αντιδήμαρχος 

Τοπικής Ανάπτυξης, 

Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας 

Ελένη Αλειφέρη 
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Για το παρόν θέμα  οι παρακάτω Σύμβουλοι έστειλαν με e-mail τις εξής παρατηρήσεις: 
 

Γαϊτάνης Φώτιος, Διασάκος Σπυρίδων και Καλογεροπούλου Παναγιώτα:  

Υπέρ με την προϋπόθεση (το αναφέρει η εισήγηση) να μην είναι μόνιμη κατασκευή, να μην 

καταλαμβάνεται επιπλέον ελεύθερος χώρος και οι επιπλέον και να μην δημιουργείται η αίσθηση 
"κλειστού" χώρου. 

 

Μπάμπαλη  Αικατερίνη: 

Οι ανεμοφράκτες να αφορούν σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την 
πόλη. 

 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,  
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84  του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 8402/4-3-2020 εισήγησης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της 
παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 543/2010 «Γενική κανονιστική απόφαση για 
τη χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 
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  11. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 17 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


